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ÚVODNÍK
Za toto číslo Babických listů se musím čtenářům omluvit, protože část spatřila světlo světa už
v lednu, část v srpnu a některé zprávy dokonce až v posledních hodinách. Babické listy mohou tudíž
působit poněkud neaktuálně a neobsahují dokonce ani všechny události v posledním čtvrtletí tohoto
roku. Kompletní dění však pečlivě zaznamenává kronikář obce pan Pidra, takže v celku nezůstane
ani jedna událost nezaznamenaná v Obecní kronice.
Ale i redakce Babických listů se v prvním čísle příštího roku k významným událostem ještě vrátí.
Kladete mně nepochybně jistě právem otázku, co způsobilo takový zmatek ve vydávání našeho časopisu. Jistě právem, protože máte právo na dokonalou informovanost o dění v naší vesnici. Nuže
vysvětluji.
Prakticky od ledna tohoto roku panoval přímo hektický stav po pracovní stránce a plné vytíženosti
- dá se opravdu říci - ve dne v noci. Včetně sobot a nedělí od šesté hodiny ranní do pozdního večera,
kdy jsem už neměl čas ani sílu na stručné zápisky, které bych mohl předat ke zpracování redakci.
Dlužno přiznat i skutečnost, že redaktor, který se dobrovolně ujal Babických listů, mne neustále
bombardoval o dodávání byť jen stručných údajů o místních událostech. Byl prakticky po více než
dva roky jen těžko pohyblivý a nemohl se sám některých akcí zúčastnit a zpracovat je osobně. Vždy
mě však kromě předpokládaného programu dne postihlo něco důležitějšího, co bylo třeba nezbytně
zařídit. Za takové situace, hodiny dny i měsíce plynou velice rychle.
Raději nic neslibuji, ale pokusím se změnit režim jednotlivých dnů a vyhradit si nějaký čas nejen na
tuto činnost. Dobře vím, že mnohdy ta informovanost chyběla. Ke škodě obce. Nastávaly situace,
kdy občané bydlící na jednom konci obce nevěděli, co se děje na konci druhém. A ti, kteří pracují
v Brně či jinde a vracejí se do svých domovů až mnohdy pozdě večer, nestačili ani postřehnout, co je
nového. Pouze obrázková nástěnka na obchodě paní Ondráčkové a pravidelná vysoce kvalitní hlášení
paní Hromkové v místním rozhlase pružně postihovaly většinu obecního dění. A to určitě nestačí.
Přináším však i dobrou zprávu: náš redaktor se právě vrací ze závěrečné (jak doufá) výměny
opotřebovaných tělesných dílů (již třetí) za nové součástky (vesměs kovové) a po určité rehabilitaci se chystá běhat znovu jak kamzík po Skalkách.
Připojím snad ještě krátkou poznámka ke kritickým výrokům o „starostovi v montérkách a s lopatou v ruce.“ Nemohu tvrdit, že mě fyzická práce vysloveně těší, ale většinou je to jediná možnost,
jak problém nedostatku schopných pracovníků v obci okamžitě vyřešit. Nezbytnou papírovou práci
starosty jsem nucen dohánět po nocích, o sobotách a nedělích. Vyřizování na úřadech, které se týká
dotací, různých povolení, pracovních schůzek, školení a seminářů také musím stihnout a udělat sám.
Ale nestěžuji si, nemám rád zbytečné řeči o ničem a tato má práce - dá se snad říci - tvůrčí práce, mě
stále ještě baví…
Miroslav Martykán
starosta obce

OBEC INFORMUJE
Pro zlepšení životního prostředí
V rámci ochrany životního prostředí poskytujeme čtenářům zprávu o zavedení nové třídící linky
v Brně - Modřicích, kam putují také naše kontejnery na sběr PET lahví. Linka umožňuje třídění PET
lahví a obalů TETRAPAK - např. obaly od trvanlivého mléka, džusů a vína. To, tedy, znamená, že
obaly tohoto druhu lze po vypláchnutí a sešlápnutí rovněž odkládat do kontejnerů na plasty. Stále tam
však nepatří igelitové tašky a další plasty, pro jejichž sběr slouží jiné sběrače odpadu.
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Vyhodnocení soutěže za rok 2005
O nejhezčí předzahrádku
Obecní úřad v Babicích vyhlásil soutěž o nejhezčí předzahrádku v roce 2005 s finančním ohodnocením 3 000 Kč za první místo. Komise, složená ze zastupitelů a zahradního architekta prošla dvakrát v různém období celou obec a u předzahrádek hodnotila podíl ruční práce a celkovou úpravu
v průběhu vegetace. Každá vyhodnocená předzahrádka může v jednotlivých ročnících obdržet cenu
jenom jednou a smyslem soutěže je probuzení zájmu o úpravu obce.
Není třeba dlouze přemýšlet nad tím, proč cenu dostal právě on a já ne. Komise je objektivní,
sleduje soutěžní objekt jako celek a tu vaši pýchu třeba ocení v následujícím ročníku soutěže. Tolik
o poslání, ale nyní k vyhlášení ceny za rok 2005.
Cenu 3 000 Kč a plastovou popelnici od svozové firmy van Gansewinkel za rok 2005 obdrží manželé Duchkovi.
Pro nejkrásnější předzahrádku roku 2006 je připravena cena 5 000 Kč a komise už nyní dospěla
k rozhodnutí. Zprávu o výsledku přineseme v prvním čísle Babických listů roku 2007.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce
konaných ve dnech 20. – 21. 10. 2006
K volbám se dostavilo 533 voličů, což představuje 71 procent z celkového počtu osob zapsaného
v seznamech voličů. V naší obci se ucházeli o přízeň voličů dvě seskupení nestraníků seskupení
na dvou kandidátních listinách. Pro informaci vám předkládáme zvolené kandidáty z jednotlivých
skupin s počtem získaných hlasů:
Pro všestranný rozvoj obce Babice nad Svitavou
1.

Tomáš Ohera

227 hlasů

2.

Jana Papežová

162

Klub pro Babice
1.

Miroslav Martykán

412

2.

Radek Sotona

405

3.

Marián Peťko

397

4.

Jan Hodovský

371

5.

Miroslav Pelant

382

6.

Milivoj Lupač

329

7.

Richard Sklenařík

340

Touto cestou zvolení členové nového zastupitelstva děkují všem příznivcům za podporu ve volbách, která nejen těší, ale také zavazuje.
Na prvním zasedání zastupitelstva byl zvolen:
- starostou - Miroslav Martykán
- 1. místostarostou - RNDr. Jan Hodovský
- 2. místostarostou - Ing. Tomáš Ohera
(red)
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Zápisy ze zasedání zastupitelstva
obce Babice nad Svitavou v roce 2005
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3. února 2005
- schválení příspěvku místní organizaci včelařů
- schválení příspěvku Svazu postižených civilizačními chorobami
- schválení příspěvku místním fotbalistům
- schválení rozpočtu dobrovolného spolku Časnýř
- schválení návrhu smlouvy o dílo na „Projektovou dokumentaci tlakové kanalizace v obci Babice
nad Svit.“
- schválení požárního řádu v obci

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 8.dubna 2005
- schválení rozpočtu Základní školy na rok 2005
- rozpočet obce na rok 2005
- prodej pozemku ve vlastnictví obce v KÚ Babice nad Svit.
- výkup pozemku do vlastnictví obce v KÚ Babice nad Svit. za účelem zřízení místní komunikace
- schválení záměru na provedení kanalizační přípojky ke zdravotnímu středisku
- schválení provedení instalace hodin na obecním kostele
- schválení prodloužení vodovodního řadu A6 na spodním konci obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.května 2005
- schválení směn pozemků ve vlastnictví obce
- schválení prodeje pozemku ve vlastnictví obce v KÚ Babice nad Svit.
- schválení provedení opravy křížů v katastru obce
- schválení rozšíření a zadláždění plochy u kostela
- schválení záměru obce o prodeji pozemků
- schválení smlouvy o dílo na výsadbu veřejné zeleně na ploše před kostelem
- schválení Hřbitovního řádu obce
- záměr odkoupení multikáry – sklopky do vlastnictví obce
- záměr o podílu obce na projektu budování cyklotras v okolí obce
- schválení Zrušovací vyhlášky č. 1/2005, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 o místním poplatku za zhodnocení stavebních pozemků
- schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 o místním poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 5.srpna 2005
- schválení dodatku ke zřizovací listině školy a zřízení šestičlenné školní rady
- návrh náhradního vypořádání smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 3.května 2002
- projednání záměru o prodeji pozemku ve vlastnictví obce v KÚ Babice nad Svit.
- projednání záměru o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce v KÚ Babice nad Svit.
- schválení uzavření smlouvy kupní o prodeji pozemku ve vlastnictví obce
- schválení změny v osobě účastníka ve věci smlouvy kupní o prodeji pozemku ve vlastnictví obce
- schválení výstavby vodovodního řadu A5 v délce cca 120m
- schválení záměru o opravě vodovodního řadu – výměna a posílení potrubí v délce cca 250m
- schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 o závazných částech změny č. III. územního plánu
sídelního útvaru Babice nad Svit.
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- schválení elektronické podatelny
- schválení nákupu a instalace odsavače par do školní
kuchyně
- schválení úpravy rozpočtu obce na rok 2005
- inventarizace pozemků ve vlastnictví obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 4.listopadu 2005
- schválení dvou členů školské rady z členů zastupitelstva
- schválení zřizovací listiny školy a volebního řádu školské rady
- souhlas s pořízením vánočního i celoročního osvětlení
kostela
- schválení prodloužení kanalizačního a vodovodního
řadu ke stavebním pozemkům
- schválení záměru č. 02/2005 o směně pozemků
- schválení výměny parcel v katastru obce
- souhlas s výměnou pozemku v rámci náhradního
vypořádání smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne
3.5.2002
- souhlas s dělením pozemků podle geometrického
plánu 542-105/2005
- souhlas s výstavbou RD na základě žádosti č.j.
454/2005
- souhlas s povolením výjimky z počtu dětí na MŠ
Babice nad Svit. pro školní rok 2005/2006 dle školského zákona č. 561/2004
- schválení přidělení finančního příspěvku na obnovu
vybavení školky
- projednání a odsouhlasení nákupu traktoru, radlice
a sypače na zimní údržbu
- schválení úpravy rozpočtu ke dni 31. 10. 2005
- schválení zadání výroby reprezentačních kalendářů
- schválení výměny zatékajícího okna, balkónových
a vchodových dveří na budově OÚ
- projednání nutnosti výměny vodojemu kvůli nedostačující kapacitě stávajícího, vyřizování povolení a dotace
- schválení nákupu osobního auta pro obec (rozvoz
obědů, doprava drobného stavebního materiálu)
- usnesení, že dodávkové auto Mazda, které si pořídili
hasiči z vlastních prostředků, je majetkem svazu dobrovolných hasičů, i když bude oficiálně převedeno na
obec
- schválení nákupu počítače pro účetní obce
- schválení opravy havarijního stavu potrubí
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Usnesení zastupitelstva obce ze dne 18.listopadu 2005

- schválení rozpočtového výhledu obce na období 2007 – 2010
- schválení dodatku č. 1 ke smlouvě 00190111 se SFŽP
- schválení napojení školky na kanalizační řad
- schválení nákupu osobního auta pro potřeby obce, zejména rozvoz obědů
- schválení položky na opravu chodníků kolem pomníku padlých a Hybeše do rozpočtu na rok
2006

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 2.prosince 2005

- projednání prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě Na stádlech
- zamítnutí financování nového transformátoru
- schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2006
- schválení úpravy rozpočtu obce k 31. 11. 2005
- schválení ponechání výše poplatku za PDO
- schválení příspěvku na prémie pro zaměstnance školy
- schválení příspěvku na vybavení školní družiny

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.prosince 2005

- schválení návrhu inventarizační komise a provedení inventarizace obce
- schválení finančního příspěvku ČSV
- schválení rozpočtu obce na rok 2006
- schválení příspěvku pro florbalový klub Sokol Babice nad Svit.
- schválení příspěvku pro Svaz postižených civilizačními nemocemi
- schválení investice do klubovny – výměna okna a napojení na kanalizaci
- schválení investice do zařízení kanceláří OÚ
- schválení instalace osvětlení před kostelem
- schválení úpravy rozpočtu k datu 31. 12. 2005

(red)

Vyrovnali jsme závazky z předcházejících období
Konečně už přímá práce ve prospěch občanů a obce
Alespoň ve stručném výčtu uvedu některé práce, které jsme v tomto roce provedli ku prospěchu občanů, stavu obce a obecních budov.
Stavební sezóna začala letos už v lednu. Po roční uzávěrce a rozsáhlé administrativní práci bylo
už na čase začít tvořit něco, co je opravdu vidět. Počátkem měsíce jsme konečně mohli zakoupit
nový nábytek do přízemní obecní kanceláře. Část nákladu hradila obec, část jsme získali od sponzora.
Záměrem této rekonstrukce bylo vytvoření alespoň trochu důstojnějšího prostředí k jednání s občany
a zpříjemnění jeho pobytu na obecním úřadě tím že se má kam posadit. .Koncem ledna a v únoru
probíhala oprava horní zdevastované kanceláře s propadlou podlahou, do které vydatně zatékalo.
Výměnou oken, dveří, elektroinstalace, omítek, stropu a podlahy vznikla konečně jedna vybavená
reprezentační kancelář.
Další akcí v únoru byla rekonstrukce výdejny jídel pro školáky v budově ZŠ. Spočívala v úpravě
vodovodu, odpadů, elektroinstalace, dále v částečné výměně keramických obkladů a ve snížení
stropu. Dále byla výdejna vybavena novou nerezovou technologií, dohřevem jídel ve vodní lázni,
profesionální myčkou nádobí a nerezovým nábytkem v celkové částce přibližně 200 000 Kč.
V měsíci březnu nastala další vlna záplav, která odnesla část cesty u vlakového podchodu a podemlela most přes řeku Svitavu. Při záplavách zasahoval úspěšně náš hasičský sbor při čerpání vody
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v Bílovicích, prováděl kontroly a upozorňoval chataře na nebezpečí stoupající hladiny řeky. Teprve
v březnu byla zakončena velmi dlouhá a náročná zimní údržba komunikací, při které nově obec udržovala i silnici 3. třídy do Křtin. Zimní údržba proběhla bez větších problémů a naše obec byla nejlépe
udržovaná ze všech okolních obcí.
V dubnu se rozvinula stavební sezóna rekonstrukcí chodníků u školky, Pomníku padlých a v Hybešově parku. Zastupitelstvo tak sledovalo záměr úpravy obecních parkových ploch a vytvoření důstojného prostředí u pomníků. Ještě ve stejném měsíci se uskutečnil tradiční úklid lesa, který provádějí
žáci babické základní školy v rámci ekologické výchovy. Posléze byly položeny zemní kabelové rozvody nízkého napětí pro nové rodinné domy ve spodní části obce - v lokalitě Mordovny.
Následovaly opravy a asfaltování komunikací po pokládce kanalizace na Třešnovce, pro zlepšení
dostupnosti obchodu U Fialů a poměrně náročná oprava zničené komunikace po výkopu vodovodu
od rybníka směrem na Adamov.
Koncem dubna a začátkem května bylo položeno 100m vodovodního řadu v Nové čtvrti kolem
domu pana Pařízka pro zásobování staré zástavby pitnou vodou. K dalším akcím v květnu patřilo
položení vodovodního a kanalizačního řadu pro napojení nových rodinných domů Na stádlech v celkové délce 500m, částečné opravy komunikací u Hunků a Klímů, včetně osazení kanalizační dešťové
mříže a opravy křižovatky u Vozdeckých. Dále byl obnoven Památník sv. Antoníčka včetně lavičky
směrem na Křtiny. Koncem měsíce se uskutečnily kulturní akce z nichž je třeba jmenovat tradiční
dětský den, uspořádaný za pomoci rodičů, a výstava obrazů v zasedací místnosti obecního úřadu,
V Josefovském údolí zaujal veřejnost Den parků s pokusnou tavbou železné rudy a dalším programem za přítomnosti ministra životního prostředí Ambrozka.
V červnu jsme instalovali betonový pingpongový stůl pro děti pod restaurací U dvou kanců. Položením vodovodního řadu Na stádlech v délce 80m došlo ke splnění posledního závazku uzavřeného
ve starých smlouvách na prodej parcel.
Dále následovala oprava asfaltové komunikace po vodovodu v Nové čtvrti u Blažíků, v ulici pod
školou, včetně osazení dešťové kanalizační mříže a oprava nájezdu do ulice k Pidrům.
V červnu naše obec upořádala Sraz obcí s názvem Babice, dokončili jsme místo pro kontejnery,
včetně chodníku u domu paní Saxové a naši hasiči i četní občasné se zúčastnili tradiční Hasičské
pouti ve Křtinách. Dále v tomto měsíci prošla dost zásadní rekonstrukce komunikace 3. třídy z Babic
do Kanic za přispění soustředěného tlaku obyvatel a zastupitelstva obce.
V červenci a srpnu byly opraveny šatny ve školce a škole v celkové hodnotě 100 000 Kč, připojili
jsme budovu školu k obecní kanalizaci a zřídili 5. třídy pro tento rok, zahájili jsme práce na celkové
rekonstrukci Klubu důchodců včetně opravy střechy, a práce na podstatné opravě kadeřnictví a zřízení pedikůry v prostorách požární zbrojnice. Také byl položen asfaltový koberec od studny až
k domu pana Rotrekla jako oprava po pokládce vodovodního a kanalizačního řadu.
Také jsme zahájili opravy a ukládání dešťových kanalizací v komunikaci k okálům a k hájence
u Pelantů a uložili dešťovou kanalizační mříž u domu paní Erbenové. V tomto měsíci byla dokončena
poslední etapa vodovodního řadu v Nové čtvrti u Černých a tímto okamžikem je celá obec včetně
nové výstavby kompletně napojena na veřejné rozvody pitné vody.
K drobnějším pracím patřilo usazení laviček u okálů, u kostela, v parku pod kostelem, u Huberta,
u domu paní Erbenové a U sv. Antoníčka. Dokončili jsme také další etapu přestavby kuchyně
v mateřské škole v hodnotě 230 000 Kč. podle hygienických předpisů a směrnic Evropské unie.
Uvedl jsem stručný výčet prací, ze kterého je zřejmé, že teprve v letošním roce jsme se mohli zaměřit ve větší míře na realizaci projektů ku prospěchu občanů a obce, neboť v letech minulých jsme byli
nuceni plnit především závazky ze smluv uzavřených při prodeji stavebních parcel a vyrovnávali jsme
nemalé splátky za splaškovou kanalizaci.
(mm)

7

Společenská rubrika
Blahopřejeme!
V letošním roce oslavili naši spoluobčané vzácná životní jubilea. Všem přejeme z celého srdce
pevné zdraví a mnoho dalších spokojených let.
101 roků
83 let
Anežka Štrofová
č.p. 128
Eva Jedličková
č.p. 249
Hana Saxová
č.p. 94
93 let
Josef Kalvoda
č.p. 82
Margareta Pozorská
č.p. 233
Marie Pantůčková
č.p. 247
82 let
Zdeňka Kabátová
č.p. 158
92 let
Dinaria Šedová
č.p. 268
Juliána Kupčíková
č.p. 155
Jan Kovář
č.p. 216
Mojmír Hofírek
č.p. 272
91 let
Věra Prachařová
č.p. 208
Antonín Starý
č.p. 84
Drahomíra Viedoňová
č.p. 235
Františka Štrajtová
č.p. 203
87 let
Jarmila Pelčíková
č.p. 174
81 let
Josef Šturm
č.p. 270
Antonín Kotouč
č.p. 185
Vlasta Kubešová
č.p. 14
80 let
86 let
Marie Sehnalová
č.p. 61
Marie Jurková
č.p. 192
Marie Prachařová
č.p. 186
Anna Julínková
č.p. 161
Jaromír Prachař
č.p. 186
Gerhard Erben
č.p. 207
85 let
Božena Jóbová
č.p. 253
Vlastimil Kubeš
č.p. 14
Bohumil Dvořák
č.p. 81
84 let
Květoslava Kotulánová
Olga Šubrtová
Zdenka Friáková
Jaroslava Danišová

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

170
199
17
234
(pi)
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Úvaha vánoční
Všichni se těšíme na Vánoce, na vánoční pohodu. A vůbec, celá naše představa Vánoc je příliš
idylická. Ale tuto idylickou tvář vánočních svátků vtiskla až barokní doba. Sami moc dobře víme, že
ty originální Vánoce vůbec žádnou idylou nebyly. Vždyť kvůli nesmyslnému byrokratickému výnosu
se Josef s Marií museli vydat na dalekou cestu, přestože hrozilo, že se jim malé dítě narodí neznámo
kde. Přitom vůbec netušili, kde se ubytují; nevěděli, jak se o malé dítě někde na cestě postarají.
A to ještě neměli ponětí o tom, co je čeká. Netušili, že se jim vůbec nedostane pomoci od lidí,
netušili, že útulkem jim bude chladná a vlhká stáj pro zvířata. Netušili jaký rozruch jejich malé dítě
způsobí. Netušili, že v jeruzalémském chrámě bude jejich dítě středem zájmu starce Simeona a prorokyně Anny; a že kvůli návštěvě králů – mudrců, budou nuceni bezodkladně uprchnout, jako běženci
a bezdomovci do exilu.
Teď si představme, jak jim asi bylo, když je dostihla zpráva o krutém Herodově vraždění nevinných
betlémských dětí, dvouletých chlapců. Když navíc uvažujeme o tom, co tomu všechno předcházelo.
Svatý Josef, jako každý muž, se jistě těšil na běžně odvíjející se rodinný život a pak byl náhle postaven před fakt, že jeho snoubenka je těhotná. Panna Maria zase pro změnu prožívala nejistotu, jak to
všechno její snoubenec přijme a jak to s ní dopadne.
Prostě to všechno bylo veliké lidské i Boží drama zároveň a v žádném případě se nejednalo o nějakou idylu a vánoční pohodu. Tento biblický vánoční příběh známe. A všechny tyto skutečnosti jsou
nám velmi dobře známy, ale přesto si je každý rok velmi rádi s trochou vánoční poezie připomínáme.
A jak se odvíjí náš život a jak se vrství naše životní zkušenosti, tak k nám tento vánoční příběh
různě promlouvá. Jinak jej vidíme v dětství, jinak v dobách neklidných a nejistých, jinak vánoční děj
vnímáme v mládí a jinak ve stáří. Jinak, když je náš život narušen smrtí někoho blízkého, či nějakou
osobní tragédií.
Ale vždycky a za všech okolností, bychom se měli postavit před tuto velikou Boží zvěst a říci si: jak
Vánoce teď mluví k mému životu? A skutečně, Vánoce nám vždy připomenou něco nového.
Někdy připomenou a zdůrazní potřeby nuzných lidí. Jindy nám připomenou naše vlastní štěstí.
A nebo, pro změnu, nám dají posilu i v našich těžkostech. Připomenou nám, že naše vzájemná láska
a láska Boží jsou velkým bohatstvím, které může vyvážit velikou hmotnou tíseň a lidský žal a bol.
A to vše se stane jen tehdy, když se s pokornou a ochotnou myslí postavíme před Boží pravdu. Když
budeme ochotní této Boží pravdě věrně a s dobrou vůlí naslouchat a nechat se jí obohatit a řídit se
jí.
A pak, navzdory i našim těžkostem, vstoupí do našeho srdce mír a pokoj svaté rodiny, která sama
byla štvána těžkými okolnostmi, ale přesto všechno měla Boží pokoj ve svém srdci.
A to je stále platné poselství Vánoc, které přeji ze srdce vám všem.
R. D. Pavel Rostislav Novotný O. Praem.
Kanovník sv. Norberta a farář v Babicích
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Pořad bohoslužeb ve farním kostele sv. Jana Křtitele
v Babicích nad Svitavou
24. 12. 2006

v 11.00 hod. mše sv.
v 16.00 hod. mše sv.
ve 23.30 hod. mše sv.

4. neděle adventní
dětská ze slavnosti Narození Páně
Vigilie ze slavnosti Narození Páně

25. 12. 2006

v 11.00 hod. mše sv.
14.00 – 17.00 hod.

Slavnost Narození Páně
Možnost návštěvy kostela rodičů s dětmi u Betléma

26. 12. 2006

v 11.00 hod. mše sv.
ve 14.00 hod.

Svátek sv. Štěpána
pobožnost u jesliček a pásmo koled

27. 12. 2006

v 18.00 hod. mše sv.

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

28. 12 . 2006

v 18.00 hod. mše sv.

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

31. 12. 2006

v 11.00 hod. mše sv.

Svátek sv. Rodiny; Ježíše, Marie a Josefa
Obnova manželských slibů ve farnosti.

1. 1. 2007

v 11.00 hod. mše sv.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Ekologie – etika – desatero
Na mnohých školách se začal vyučovat nový předmět – ekologie. Vyučuje se s vysvětlením, abychom se naučili zacházet s přírodou, s životním prostředím, aby se dalo na naší zemi žít lépe a přežít.
Když chodíme po naší přírodě a pokud po několik let pozorujeme stejná místa, vidíme, že příroda
člověkem skutečně trpí, tedy díky za nový předmět – ekologii.
Životní prostředí netvoří jen příroda, ale i společenství lidí: tedy se domnívám, že by zde měl být
ještě další předmět – etika. Ona nás poučuje o mravních zákonitostech v lidském životě, usiluje o to,
aby se mezi lidmi dalo dobře žít a aby fungovaly mezilidské vztahy v lidské společnosti.
Ale kde vzít etická pravidla, jednoduchý morální kodex, který by byl přijatelný pro většinu lidí. Jeden
zde je, je hodně známý, jedná se o desatero Božích přikázání, ale není už tento starý mravní kodex
příliš archaický a překonaný? Vždyť Boží přikázání zní skutečně archaicky:
1. V jednoho Boha věřit budeš.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil
5. Cti otce i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
6. Nezabiješ.
7. Nesesmilníš.
8. Nepokradeš.
9. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
10.Nebudeš toužit po manželce bližního svého.
11. Nebudeš toužit po jeho majetku.
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Podívejme se na tato přikázání trochu s trpělivostí, co nám vlastně říkají? Za prvé: Člověče, měj úctu
k tomu, co tě převyšuje, co tobě i celé přírodě dává život; a věz, že život není dílem jenom pouhé
náhody. Za druhé: Uměj se zastavit, popřemýšlet a nezapomínej na sváteční den, neboť ten den dává
pookřát duši a stmeluje naše rodiny. Za další měj úctu k rodinnému životu. Měj úctu k životu člověka
i k životu v přírodě. Měj úctu k velkému daru – předávání lidského života i ke všemu, co s tím souvisí.
Měj úctu k hmotným hodnotám tohoto světa. Važ si svého slova a ve své mysli nenech vyrůstat zlé
myšlenky závisti i zlé touhy po tom, co ti nepatří.
A když se na Desatero Božích přikázání podíváme ještě jednou, je zde skryto pořadí hodnot
v životě člověka. Na prvním místě je to Bůh, ale když člověk na víru v Boha zapomene, Bůh jen mlčí.
Ale hned po Bohu je na první místo kladena rodina!
Po té život člověka i život v přírodě. Pak dar lidské sexuality a potom jsou zařazeny hmotné hodnoty
tohoto světa. A teď to zkusme trochu přeházet, zaměnit pořadí. Na první místo dejme peníze a nevázanou sexualitu, a teprve potom zařaďme rodinu. V této chvíli cítíme, že se děje něco nesprávného,
něco, co brání řádnému chodu lidské společnosti. Tedy v tomto starém jednoduchém desateru, které
má bezmála 4 000 let, je skryto hodně moudrosti. Kéž by jeho stará a jasná pravidla více ovládala naše
mezilidské vztahy a s jejich pravidly se seznamovaly i naše děti.
R. D. Pavel Rostislav Novotný O. Praem.
Kanovník sv. Norberta, farář v Babicích
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Hrůzná babická zima
aneb Balada s dobrým koncem o chrabrém Heřmanovi
Napsal Anonymus Babický
Babická zima zase tu je
snížek už radostně poletuje.
Nejdříve kupka, pak kupa a hora
kdopak tu závěj letos nám zdolá?
Zima netaje, leč přidává mrazení
kdo na ten příděl najde jen řešení?
No, přece Heřman! Za traktor sedne
a každá vločka před pluhem zbledne.
Sem tam to odnese chodník i plot,
bude však rovina a žádný schod!
Na jaře všechno spravit se může,
tam kde hrozí orba ,vsadíme růže.
Žádná zima nezdolá Babice,
vše vyřeší Heřmanova radlice.
Ve čtyři startoval, hrnul a hrnul,
každý v teplíčku doma jen trnul,
zda do práce dospěje včas a pořádku.
Všechno však šlape, jak písmo na řádku.
Teď už jaro je, kolem jen radosti
se sněhem na dvoře nejsou už starosti.
Jak nás jen těší, že nemáme rýmu,
z hlavy jsme pustili tu dlouhou zimu.
Čeká nás horko, pravila babička
Heřman to zvládl, byl prostě jednička.
Anonymus vytvořil tuto ódu se záměrem, aby byla uveřejněna v jarním čísle. Napadla nás velká
horka, jak prorokovala babička a předpokládali jsme, že po krásném podzimu bude Heřman v nové
zimě zase jednička.
Leč nevyšlo číslo letní ni podzimní a stalo se to, co nikdo nečekal. O tom však hovoří následné
verše:
Jen hrůznou změnu oznámit mohu,
statečný Heřman náš - zlomil si nohu!
Kdo zasedne v traktor, kdo snížek rozhrne?
Nejedno srdce teď ve strachu zatrne…
Ano, kdo našeho Heřmana zastoupí hbitě
by po vzoru jeho zdolal – ty zimní úbytě?
Kdo? Toť věru otázka hodná Hamleta,
z jakých úst zazní vysvětlující věta?
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Zas uklidní nás moudrá, hodná babička,
než za pluh zasedne babická jednička:
„Babice nemaj silničních mostů,
ale staronovýho starostu.
Tak ať se stará, chlapec!“

Z HISTORIE OBCE
Sto let od položení základního kamene
K výstavbě babické sokolovny
Tělocvičná jednota Sokol byla v Babicích založena v roce 1901 a již v roce 1902 pomýšlela
na stavbu sokolovny. Byla zřízena stavební komise, která však zanikla. V roce 1904 byl
zřízen znovu stavební odbor a začalo jednání s obcí o stavební místo ve Starých Babicích
v trati „Pastviska“. Předpokládala se stavba dřevěného baráku, který by rozměry vyhovoval
tělocvičně s jednou menší místností pro schůze. Jednání však ztroskotalo pro rozhárané
poměry ve správě obce.
V roce 1906 byl ustaven již třetí stavební odbor ve složení : Hemžal Jan st., Hemžal Václav, Možný
Vincenc, Nejezchleb Dominik (Jar. Marcha), Pantůček Bohumil, Richter Augustin a Richter František.
V začátku měl odbor pro stavbu budovy hotovost 187 korun. Byl zakoupen pozemek od Vincence
Možného o výměře 1200 m2 za cenu 1200 korun, ovšem na dluh.
Stavební plány na budovu vypracoval prof. Kepka z Brna. Začalo se nakupovat stavební dřevo od
lesního úřadu a získáno povolení k lámání kamene v lesním lomu. Prováděl se nákup materiálu, 1000
cihel stálo 26 K. Stavbu prováděl Karel Kučera z Obřan.
Slavnost položení základního kamene se konala 17. června 1906. O úkolech Sokolstva promluvil br.
Dominik Nejezchleb a poklepy na základní kámen učinili zástupci obecního zastupitelstva, okolních
jednot i místních spolků.
Budova byla postavena za 33 000 K:10 000 K půjčil k výstavbě Černohorský pivovar, 10 000K Královopolská záložna, 5 000 K Česká obec sokolská a 1 000 K obec. Zbytek zapůjčili movití členové
Sokola. Věřitelům ručily za půjčky členové stavebního odboru Sokola podle následujícího úpisu :

Úpis,
jimž se zavazují níže podepsaní, společně a nerozdílně, všichni stejným dílem, poskytovati záruku,
totiž ručiti svým majetkem věřitelům, kde toho zapotřebí bude a sice věřitelům těm, kteří buď
provedenou prací neb penězi na hotovosti umožní postavení sokolovny v Babicích, respektive zaopatří
materiál neb práci ku stavbě budovy té potřebnou, neb peníze na to zapůjčí.
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Naproti tomu vyhrazují si a žádají majitele této budovy, „Tělocvičnou jednotu Sokol v Babicích“,
aby poskytla jim právo by spravovali a řídili dům tento sokolský v době až postaven bude a užitek
ponese, v poměrech finančních, až do té doby, dokud splaceny nebudou veškeré zápůjčky a dluhy, za
něž ručiti se zavazují a zavázali.
Ze závazku tohoto propustiti může jednotlivého člena jen stavební odbor Sokola, tedy níže podepsaní
se schválením valné hromady Sokola.
Po dokonalé znalosti obsahu tohoto úpisu potvrzujeme ho vlastnoručními podpisy.

V Babicích dne 27. května1906

Členové stavebního odboru Sokola v Babicích :
Bohumil Pantůček v.r. starosta Sokola, Jan Hemžal st. V.r. jednatel, Dominik Nejezchleb v.r.
Václav Hemžal v.r., Vincenc Možný v.r., Augustin Richter v.r., František Richter v.r.
V budově bylo acetylénové osvětlení. V té době obec ještě neměla elektřinu. U příležitosti předání
sokolovny veřejnosti 1. září 1907 se uskutečnilo veřejné cvičení za bohaté účasti obyvatel. Tuto událost komentoval i dobový tisk.

Slavnost sokolská v Babicích u Brna
Opět kus práce v pravdě národní byl dokonán, jež svědčí o důležitosti našich jednot sokolských. Moravské Švýcarsko! Krásný kout, perla Moravěnky. Kdo jednou shlédl krásy této krajiny, jistě s nadšením vzpomíná. A všude
doposud krásný zvuk naší mateřštiny. Pochopitelno, že drzá ruka našich nepřátel sápe se, aby urvala nám naše
dědictví. A následky jednání vidíme : Bílovice, první ves na rozhraní Moravského Švýcarska, tone v moři germanizace.
Adamov teprve teď, co založen byl tam Sokol, probírá se z mrákot. Avšak není nic ztraceno. Jsou tu čilé a uvědomělé
Babice, horská vesnice, jež tvoří hradbu nezdolnou. Tělocvičná tamní jednota Sokol odhodlala se postavit sokolovnu,
která jako nedobytná tvrz má čeliti všem nepřátelským nájezdům.V neděli dne 1. září byl tento stánek odevzdán
české veřejnosti za povznášející slavnosti, jíž bohužel byl poněkud na újmu odpoledne spuštivší se hojný déšť. Nicméně
slavnost dle daného programu měla za přečetného účastenství okolního i místního uvědomělého obyvatelstva velmi pěkný
průběh. Slavnostní řečník bratr JUDr. Hodáč z Brna promluvil příkladnou a vzletnou řeč o úkolech a povinnostech
našeho sokolstva, jež u všech přítomných hluboký dojem zanechala. (Nové ilustrované listy – 7.9. 1907)
Babická sokolovna byla sice první sokolovnou postavenou na moravském venkově, ale další léta
byla těžkou finanční starostí. Stavba sokolovny, na tehdejší poměry veliké budovy, těžce dopadla
na hospodářství jednoty a kdyby nebylo obětavých členů, kteří svým soukromým jměním ručili za
budovu, jistě by ji věřitelé prodali v exekuci. Byly tehdy v jednotě velmi těžké poměry, kdy směnka
se platila směnkou, dlužní úpis dlužním úpisem a kdy jednota měla více korespondence s advokáty
a soudy než se svojí župou. Zde nutno vzpomenout na br. Františka Richtra, tehdejšího starosty jednoty. Jeho myšlenka to byla postavit v Babicích sokolovnu a on také nesl po výstavbě budovy největší
finanční břemeno, za které ručil svým soukromým majetkem.
Tíživá finanční situace se stabilizovala až po roce 1918, kdy byla zaplacena poslední splátka záložně
a Československá obec sokolská (ČOS) odpustila jednotě dluh 5 000 K za nepřetržitou činnost ve
válce. Také obec Babice změnila svoji pohledávku 1 000 K v dar Sokolu.
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U historické budovy sokola byly provedeny velké přístavby, které doplnily budovu do dnešní
podoby :
V roce 1927 při severní straně přistaveno jeviště, šatna pro cvičící, nářaďovna a výborovna. Z jižní
strany budovy přistavena prodejna masa, jatka, v prvním patře dvě obytné místnosti a promítací
kabina. Náklady činily 180 000 Kč. V roce 1957 bylo přistavěno přísálí a vybudováno nové WC.
V roce 1959 nad šatnou cvičenců postaven sklad kulis a přestavěna kinokabina.V roce 1971 nad stávající výborovnou postaveno patro – nová výborovna.
Ve válečných událostech v roce 1945 byla budova těžce poškozena.Výbuchem dělostřeleckého granátu před sokolovnou byla poškozena fasáda a rozbita všechna okna. Přímý zásah zničil kinokabinu
a poškodil i promítací přístroj. Mnoha zásahy značně utrpěla střecha, 50 procent krytiny podlehlo
zkáze, byly poškozeny střešní latě i krovy. Jeden z granátů proletěl stropem velkého sálu a explodoval
na parketové podlaze, kde vznikl kráter. Opravy však proběhly už na podzim roku 1945.
V současné době je celá historická budova využívána jen pro kulturní a společenskou činnost.
(pi)

Z historie nové školy v obci
Již roku 1897 začalo se v Babicích uvažovat o stavbě nové školy. V této době knížecí správce
v Pozořicích stavěl na panství školy a chtěl, aby v Babicích po něm zůstala trvalá památka. Vznikly
plány na přízemní dvojtřídní školu a byla navrhována stavební místa za hostincem čp. 49 směrem
ke Skalce, na svahu Skalky za usedlostmi čp. 40, 41 a jiné. Nakonec vybralo obecní zastupitelstvo
stavební místo jižně návsi na Pastviskách, protože se předpokládala nová výstavba Babic směrem na
jih a byl zájem, aby škola byla výhledově ve středu obce. V té době však správce odešel a geometr,
který s ním pracoval, nastoupil do penze.
Realizace projektu se ujal nový vrchní zemský inženýr František Vašíček, který si dobře porozuměl
s tehdejším nadučitelem Antonínem Bobrovským a od základu přepracoval plány – „Budete mít
školu, že ji budou Babicím všichni závidět. Místo navržené dvojtřídky udělám patrovou školu trojtřídní.“ Jak přislíbil, také se stalo.
Před zahájením stavby vyhlásilo obecní zastupitelstvo výběrové řízení na všechny řemeslné práce,
potřebné k realizaci. Projekt školy a rozpočet byl k dispozici všem zájemcům. Ve výběrovém řízení
stavebních prací byl vybrán stavitel Karel Kučera z Obřan. Hlavní stavební materiál - cihly dováželi
místní sedláci koňskými potahy z cihelen v Brně. 1000 cihel stálo 26 korun. Vápno dodával podle
smlouvy Jan Sehnal č.4. z Habrůvky ze své vápenky. Cent vápna za 2 koruny a 30 haléřů.
Základní kámen byl položen 10. května 1905 a budova byla dokončena o rok později 22. července.
Jednopatrová budova školy měla v přízemí jednu třídu, WC a byt s třemi pokoji a kuchyní. Vposchodí našly umístění dvě třídy, WC, kabinet a kancelář. Čelní strana budovy měla bohatou štukovou
výzdobu. Nad vchodem byl umístěn plastický nápis NÁRODNÍ ŠKOLA, ve střešním štítu letopočet
1906. Náklady na stavbu budovy podle účetní knihy činily 55.539,-K. Zemský výbor poskytl subvenci
3000,-K.
Vyučování v nové škole bylo zahájeno ve školním roce 1906 – 1907 ve třech třídách se 173 žáky.
Učitelský sbor tvořili nadučitel Antonín Bobrovský, který vedl i správu školy, učitelé Richard Burian
a Štěpán Drásal. Správce školy bydlel ve školním bytě. Po první světové válce vyučovalo se pět ročníků, počet žáků mírně klesl, protože žáci vyšších ročníků začali navštěvovat měšťanské školy v Adamově a Bílovicích. Přesto se celkový počet stále pohyboval kolem 100 žáků. Ve školním roce 1920/21
měla škola 123 žáků, v roce 1923/24 – 94 žáků, v roce 1928/29 – 95 žáků.
Ve válečných událostech v roce 1945 byla budova poškozena dvaadvaceti zásahy granátů. Škody
vznikly na komínech, dále na střeše, kdy byla zničena asi polovina krytiny, asi 15 procent latí a krokví
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bylo zpřeráženo, také veškeré plechové prvky včetně okapů podlehlo zkáze. V jedné pozednici
u vchodu na půdu je zaseknuta zadní část dělostřelecké miny, která se nedala vyjmout. Zůstala tam
jako památka na květen 1945. V první třídě v přízemí byl prostřelen v jižní zdi otvor o velikosti 1,8
x 1,2m, zdivo kolem rozrušeno, stropní omítka opadala. Průčelí budovy bylo poškozeno, některá
okna a dveře hlavního vchodu rozstříleny. Opravy školy pro nedostatek materiálu byly dokončeny až
5.srpna 1946 a vyžádaly si nákladu ve výši 360.000,-Kč. Přesto začalo vyučování již 28.května 1945
oslavou narozenin prezidenta Dr. Edvarda Beneše. Pravidelné vyučování ve všech třídách začalo
29.května.
V následujících letech se v budově uskutečnily akce, zaměřené na modernizaci školy:
v roce 1950/51 – položení parketových podlah ve třídách, Finance byly získány prodejem kuponů
po 20,-Kč, získalo se 22.000,-Kč,
v roce 1957 – v budově zrušen byt a přestaven na 1. třídu, klubovnu a šatnu. V jednom pokoji bydlel
od roku 1960 – 71 učitel R. Kheil
v roce 1962 – generální oprava střechy, starou krytinu nahradila nová, nové klempířské prvky (oplechování, okapy),
v roce 1967 – na dvoře přistavěna kotelna a zřízeno ústřední vytápění budovy (palivem byl koks),
v roce 1972 – do budovy zaveden vodovod, modernizace WC, na chodbách umývárny,
v roce 1983– z první třídy v přízemí zřízena tělocvična, z pokoje a klubovny jídelna, do malé třídy
umístěna místní knihovna,
v období 1987–89 - generální oprava budovy, nová okna, nové klempířské prvky, nové nouzové
(požární) schodiště z mezipatra, rekonstrukce WC, nová fasáda. Náklady 576 000,-Kčs,
v roce 1997 – nová třetí třída z kabinetu, ten přemístěn do místnosti nad kotelnou, ústřední vytápění upraveno na vytápění elektřinou. Náklady 200 000 Kč.
Ve škole se od počátku vyučovalo pět ročníků základní školy ve třech třídách s následujícími počty
žáků: rok 1920/21 – 123 žáků, 1928/29 – 95 žáků, 1952/53 – 86 žáků, 1959/60 – 68 žáků, 1973/74
– 67 žáků.
Od roku 1978 po postavení školy v Kanicích, vyučovaly se v Babicích jen tři ročníky a počty žáků
poklesly následovně: v roce 1980/81 – 41žáků, 1991/92 – 32 žáků, 1998/99 – 40 žáků, 2002/03 –
23 žáků.
Od vybudování školy v roce 1906 vystřídali se ve správě školy nadučitelé, řídící učitelé a ředitelé,
kteří ve škole do roku 1956 bydleli:
1906 – 1926 Antonín Bobrovský, nadučitel, od roku 1918 řídící učitel, narozený 17.¸10. 1862.
V důchodovém věku byl jmenován ředitelem v.v.
1926 – 1935 Jan Novák, řídící učitel, narozený 1. 3. 1875.
1935 – 1939 František Kroutilík, řídící učitel, přišel ze Střelic.
1939 – 1956 Karel Gottwald, řídící učitel, od roku 1945 ředitel, narozený 2. 1. 1893.
1956 – 1978 Josef Opletal, ředitel, narozený 24. 5. 1918. Ve škole již nebydlel.
1978 – 1990 Jarmila Kučerová, ředitelka, narozená 19. 10. 1934. Dojížděla z Kanic.
1990 – 1994 Hana Batelková, ředitelka, narozená 6. 6. 1938. Dojížděla z Kanic.
1994 – 2002 Mgr. Miroslava Meluzínová, ředitelka, narozená 29. 11. 1956, dojížděla z Bílovic.
2002 – 2003 Mgr. Romana Sklenaříková, ředitelka, narozená 7. 1. 1978.
2003 – 2005 Mgr. Michaela Večeřová, statutární zástupce ředitele, narozená 20. 5. 1973.
2005 – dosud Petr Novák, statutární zástupce ředitele, narozený 14. 4. 1964, dojíždí z Bílovic.
Ke stému výročí nové školní budovy vyšla velmi pěkná publikace kronikáře Josefa Pidry,
s řadou archivních materiálů a dobových fotografií Zájemcům je stále ještě k dispozici na
obecním úřadě.
(red)
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Kde bývala stará škola?
První známá budova školy v Babicích byla postavena v roce 1767 před kostelem „na místě
pustém a pobořeném, na kterém Bartoň Pešků bejval“, jak uvádí purkrechtní registry Babic z roku
1620. Školní vyučování bylo však v Babicích zavedeno již roku 1763 při obnově farní správy
a vyučovalo se provizorně v pronajaté světnici v domě č.16 čtvrtláníka Kašpara Stavinohy.
Budova školy byla postavena na náklady kláštera premonstrátů v Zábrdovicích pod patronací opata
Krištofa Jiřího Matušky. Měla šířku 9m a délku 19m, byla v ní jedna prostorná vyučovací třída a byt
pro učitele – jedna větší místnost a kuchyně. Podučitel neměl vlastní byt, nocoval ve vyučovací třídě.
Do babické školy chodily děti z Babic, Kanic a Adamova. V té době navštěvovalo školu 180 dětí.
V pozdějších letech budova však nevyhovovala a opravy, přestavby a přístavby se prováděly v letech
1812 a 1819. V roce 1832 vznikla samostatná škola v Adamově a roku 1873 v Kanicích.
Před rokem 1866 měla škola stále jen jednu třídu a pro první třídu pronajala obec jednu světnici od
souseda – dům č.16 – Františka Sehnala. V roce 1866 přistoupilo se k přístavbě školy podle plánů
stavitele Synečka z Rousínova. Budova se prodloužila o 9,5m a poskytla prostor pro umístění další
třída, zvláštního bytu pro podučitele a menší pokoj k bytu učitele. Stavbu prováděl Anton Ševčík,
půlláník z Babic a stavba stála 3498zl. 45kr.r.m. V této podobě sloužila škola svému účelu až do roku
1906, kdy byla v Babicích postavena nová školní budova.
Od zavedení školního vyučování v roce 1763 vystřídali se v Babicích ve správě školy učitelé, později
nadučitelé, kteří od roku 1767 bydleli ve škole:
1763 – 1765 Josef Šebetovský, manželka Juliána. Z Babic odešel na školu do Pozořic.
1765 – 1796 Dominik Šenk, manželka Rosalia, děti Pavel, Jan Šebestián, Marie Anna.
1796 – 1833 Pavel Šenk, syn předešlého. Narozen 1760, zemřel 20.2. 1834, 1.manželka Barbora,
2.manželka Zuzana, děti František, Šebestián, Ondřej, Barbora, Anna, Vincencie, Konstantin.
1833 – 1842 Antonín Špaček, narozen 1800, manželka Anna
1843
Ondřej Charvát, provizor.
1843 – 1859 Valentýn Petyrek, narozený 1804. Z Babic odešel na školu v Břeclavi, kde v roce 1869
zemřel.
1859
Jan Erban , provizor.
1859 – 1863 Ondřej Charvát – vzorný učitel – tentýž jako v roce 1843.
1863
Josef Volek, provizor.
1863 –1866 František Vojáček, narozený1822, zemřel 16.11.1866. Pohřben v Babicích.
1866 – 1867 Antonín Podloučka, provizor.
1867 – 1873 Jan Hledík, nadučitel, narozený 1834, zemřel 5.6. 1873. Pohřben v Babicích.
1873 – 1875 Florián Koutný, nadučitel, narozený 1845. Z Babic odešel do Husovic.
1875 – 1888 Antonín Kopečný, nadučitel, narozený 1838, zemřel 16.10. 1888. Manželka Františka,
syn Svatopluk. Pohřben v Babicích.
1888 – 1906 Antonín Bobrovský, nadučitel, narozený 17.10. 1862. ManželkaAntonie. Po výstavbě
nové školy v roce 1906 bydlel tam. Zemřel 5.1. 1953 a je pohřben v Babicích.
Po roce 1906 byla stará školní budova upravena. Jedna školní třída používána pro zasedání obecního zastupitelstva a obecní knihovnu. Ve zbytku budovy zřízena požární zbrojnice a jeden nouzový
obecní byt.
Budova v původní podobě stála až do roku 1957, kdy se polovina nejstarší části z roku 1767 zbořila
pro zlepšení výhledu v zatáčce silnice na návsi. Odbouralo se 9,2 m budovy.
V současné době je v budově umístněna požární zbrojnice a provozovna holičství, kadeřnictví
a pedikúry.
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Včelaři v Babicích n/Svit.
jsou včelařským obvodem č. 4 , základní organizace Českého svazu včelařů v Bílovicích n/Svit.,
společně s obvodem č. 1(Bílovice n/Svit.),s obvodem č.2 (Řícmanice), s obvodem č.3 ( Kanice) , a
s obvodem č. 5 (Ochoz u Brna ). Tato základní organizace Bílovice n/Svit. k 1. 9. 2005 s 46 ti členy
chová 380 včelstev.
Z tohoto celkového počtu: v Bílovicích n/Svit. 12 včelařů s 82 včelstvy
v Řícmanicích 6 včelařů s 79 včelstvy
v Kanicích 6 včelařů s 58 včelstvy
v Babicích n/Svit. 11 včelařů s 88 včelstvy
v Ochozi u Brna 12včelařů s 73 včelstvy.
Složení výboru této základní organizace ČSV v Bílovicích n/Svit. je následující:
předseda: Prof. MvDr. Vladimír Pažout
místopředseda: Ing. Josef Husták
jednatel: Ing. František Pantůček
pokladník: František Klíma
knihovník: Marek Nešetřil
Důvěrníci jednotlivých obvodů:
Zdeněk Běhounek ............... Bílovice n/Svit.
Ing. František Pantůček ....... Řícmanice
František Rakovský .............. Kanice
Stanislav Dvořáček .............. Babice n/Svit.
Marie Vaňáčková .................. Ochoz u Brna
Předseda kontrolní a revizní komise: Alois Krejčíř
Členové kontrolní a revizní komise: Doc. Ing. Zdeněk Buřival
Ing. Leoš Prokop
František Mahel

Spolková činnost.
ZO koná ročně dle potřeby3 členské schůze a 1 výroční schůzi. Tyto schůze jsou v rámci osvěty
doplněny přednáškou prostřednictvím promítnutí videokazety se včelařskou tématikou.
1. členská schůze je zaměřena na sběr měli, která je potom odeslána na vyšetření roztočů varroázy do výzkumné včelařské stanice Žeravice u Přerova. V případě pozitivních nálezů následuje
zajištění léčiva a kontaktování příslušného včelaře k provedení přeléčení. Dalším bodem programu schůze bývá výplata odměn funkcionářům, revize hospodaření a příprava na výroční
členskou schůzi .
2. výroční členská schůze je zaměřena na shrnutí výsledků hospodaření a činnosti za minulý rok.
3. členská schůze je zaměřena na odevzdání přihlášky o národní dotaci a nahlášení statistických
včelařských údajů.
4. členská schůze je zaměřena na výplatu národní dotace a odvod členských příspěvků.
Z funkcionářů jsou odměňováni roční odměnou :
1. jednatel …………………1000,- Kč
2. pokladník ………………. 600,- Kč
3. jednotliví důvěrníci 15,- Kč na 1 člena
Z uvedených odměn je odváděna daň 15 %.
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Členské příspěvky
Pro ÚVČSV Praha
Pro ZO

16 Kč za každé 1 včelstvo
l50 Kč roční příspěvek za člena ČSV
50 Kč roční příspěvek za člena ZO

Na rok 2006 odeslala naše ZO na ÚVČSV Praha 12081,5 Kč
Z celkového předpisu čl. příspěvků obdržela ZO 914,5 Kč.
Do pokladny ZO odvedli členové ZO celkem 2300,- Kč

Národní dotace
Jednotlivým včelařům je na základě žádosti každého včelaře poskytována národní dotace ve výši do
150 Kč na každé včelstvo.
Pro přehled finančního hospodaření je přiložena pokladní zpráva za rok 2005.
Pokladní zpráva
ZO ČSV Bílovice n/Svit. za rok 2005.
Příjmy: Zůstatek na běžném účtu k 1. 1. 2005
13.994,47 Kč
Pokladní hotovost k 1. 1. 2005
1.992,75 Kč
Národní dotace
55.480,00 Kč
Úroky na běžném účtu
75,60 Kč
Finanční příspěvek od OÚ
4.500,00 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------Celkem
76.042,82 Kč
Vydání: Členské příspěvky pro ÚV ČSV Praha
12.081,50 Kč
Poplatek za vedení běžného účtu
285,00 Kč
Národní dotace členům ZO
40.184,00 Kč
Finanční úřad – daň z příjmů odměn
346,00 Kč
Odměny funkcionářům za rok 2005
1.959,00 Kč
Kancelářské potřeby
200,00 Kč
Poštovné za rok 2005
20,00 Kč
Cestovné
124,00 Kč
Vyšetření měli
855,00 Kč
Občerstvení
360,00 Kč
Dárkové balíčky 2x
981,00 Kč
Inventář (video, kazety)
2.814,00 Kč
Zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2005
12.828,57 Kč
Pokladní hotovost k 31. 12. 2005
3.004,75 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------Celkem
76.042,82 Kč
Poznámka: poštovné a telefon v roce 2005 v hodnotě 2.232,50 Kč bylo proplaceno počátkem roku
2006.
Bílovice n/Svit. dne 15. 1. 2006

Klíma František
pokladník
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Seznam včelařů na katastru obce Babice n/Svit.:
Ing. Vladimír Levinský, Nejedlého 11, Brno 38 - 3 včelstva
Ing. Zdeněk Buřival CSc., Tyršovo návrší 119, Řícmanice - 14 včelstev
Stanislav Dvořáček, Babice n/Svit. 188 -16 včelstev
Ing. Dalibor Hlaváč, Babice n/Svit. 170 -3 včelstva
Karel Kocourek, Opletalova 29, Adamov III -10 včelstev
Ing. Břetislav Kotulán, Valouškova 15 , Brno 35 - 3 včelstva
Marek Nešetřil, Babice n/Svit. 303 -11 včelstev
Ing. Marian Peťko, Babice n/Svit. 306 bez včelstev
Ing. Bohumil Pidra, Babice n/Svit. 211 - 6 včelstev
Milan Pidra, Babice n/Svit. 20 -10 včelstev
Josef Ševčík, Babice n/Svit. 21 -12 včelstev

Přehled každoročního vydání včelařů na 1 včelstvo.
Cukr …15 – 20 kg na 1 včelstvo po cca 17 Kč/1 kg..... 255 – 340 Kč
Mezistěny 10 ks / 1včelstvo po 150,-Kč / 1 kg ................ 150 Kč
Rámkové přířezy 10ks /1 včelstvo ...................................... 160 Kč
Léčivo a) Varidol a fumigační pásky.................................. 22 Kč
b) Gabon................................................................... 16 Kč
Členské příspěvky do ZO za člena...................................... 50 Kč
Členské příspěvky pro ÚV ČSV ..................................16 Kč / včelstvo
+ l50 Kč/člena ............................ 150 Kč
celkem ...............817 – 902 Kč/na 1 včelstvo.
Poznámka: v těchto nákladech nejsou zahrnuty dlouhodobé náklady,
jako jsou náklady za úly, medomet, kuklu, rukavice, kleště a další drobné
včelařské pomůcky .

Historie naší organizace.
Naše organizace byla založena 30. listopadu 1919 s původním názvem
Včelařský spolek pro Bílovice se sídlem v Řícmanicích . Přesedou byl
zvolen tehdejší redaktor časopisu „Včela moravská“, řídící učitel Josef
Kozlík z Bílovic.
Místopředsedou byl zvolen Menšík František a pokladní Ludmila Prokopová , oba z Řícmanic. Jednatelem byl Karel Hlaváč z Obřan. Ve
výboru byly ještě 2 členové z Bílovic a dva z Řícmanic.
Dne 30. listopadu 2009 oslaví ZO 90 let od svého založení.
V Řícmanicích 4. 3. 2006.
Zpracoval : Ing. František Pantůček
jednatel ZO
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Pohotový zásah babických hasičů
Zachránili život dívce z Belgie
Ve čtvrtek 6.července 2006 babičtí dobrovolní hasiči pracovali na údržbě hasičské techniky.Kolem patnácté hodiny za vrcholícího tropického vedra usedla na kostelní schody před
hasičskou zbrojnicí usedla skupina mladých dívek z Belgie. V 15: 40 hodin se náhle jedné
z nich udělalo nevolno, upadla a omdlela.
Na vzniklou situaci mladí hasiči okamžitě reagovali. Dívku okamžitě uložili do stabilizované polohy,
použili křísícího přístroje Saturn-oxy a zdravotník zahájil inhalaci kyslíku. Současně v 15:42 hodin
prostřednictvím mobilního telefonu vyrozuměli rychlou záchrannou službu v Brně, která dorazila
na místo události asi za dvacet minut (dr. Marcová). Do příjezdu záchranné služby zdravotník hasičského sboru Josef Klučka bděl nad pacientkou a neustále jí aplikoval kyslíkovou inhalaci. Není bez
zajímavosti, že mladý muž si vybral profesi záchranáře i pro své budoucí povolání a úspěšně studuje
tento nelehký obor na zdravotní škole s možnou perspektivou vysokoškolského vzdělání.
Posádka RZS v 16:15 hodin dívku převezla do Fakultní nemocnice v Brně- Bohunicích k zevrubnému vyšetřžení.
Podle vyjádření dr. Marcové dívka byla postižena těžkou dehydrataci organismu, úpalem, velkými
dechovými potížemi. Hrozilo jí vážné nebezpečí. Po krátké hospitalizaci byla propuštěna.
Díky rychlé záchranné akci našich mladých dobrovolných hasičů nyní již téměř patnáctiletá Belgičanka Letscia Cömbarty spokojeně žije a studuje v Licheremhofu.
Po zásluze jmenujeme všechny členy hasičského sboru, kteří se podíleli na záchraně lidského života
– Josef Klučka, zdravotník - záchranář, Roman Uher, strojník a překladatel, Petr Kheil, velitel jednotky a zdravotník ČČK, L. Procházka starší, L. Procházka mladší a P. Kovář.
(red)

Úspěšné setkání obcí stejného jména
Dějištěm už šestého ročníku pravidelného setkávání zástupců obcí, nesoucích jméno
Babice, se v době od 10. do 12. června stala naše vesnice. Neoficiální zahájení však nastalo
už v předvečer víkendu v pátek příjezdem polské delegace, pro kterou jsme v sokolovně
připravili přátelské posezení.
V sobotu, časně po ránu, kdy dorazili ostatní zástupci obcí z České republiky, po srdečném přivítání
a malém občerstvení jsme se pustili do bohatého programu, k jehož úplnému absolvování se nám
neustále nedostávalo času. Seznámení s okolím začalo prohlídkou Kateřinské jeskyně s ukázkou klasické hudby, návštěvou větrného mlýna v Rudici s vtipným výkladem, a chutným obědem v restauraci
u Farlíků ve Křtinách. Novou energií posílení účastnici poté navštívili bývalý, od druhé světové války
až do nedávné minulosti pečlivě utajovaný vojenský podzemní kryt Výpustek, k jehož vybudování už
nacisté využili rozsáhlé prostory krasového charakteru. Na poznávací cestě po okolí nebylo možno
dále vynechat Muzeum železa v Josefovském údolí u Adamova a jedinečný chrám stavitele Santiniho
ve Křtinách s kostnicí a novou zvonkohrou.
Teprve poté se již značně vyčerpaní účastníci vydali na procházku po hostitelské obci. Je třeba
konstatovat, že přesto úspěšně zdolávali poměrně značné, vpravdě horské výškové rozdíly, kterými
disponuje naše osídlení. V průběhu večerního programu hosté jednoznačně vyhodnotili Babice nad
Svitavou včetně okolí za zatím nejhezčí a nejzajímavější z míst, ve kterých se dosud setkání konala.
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Následná zábava u cimbálu - a později i bez tak libozvučného hudebního nástroje – pokračovala
až do pokročilých nočních či jitřních hodin. Po společném posezení při dopolední poněkud pozdní
snídani v neděli spokojení delegáti všech existujících Babic se začali rozjíždět do svých domovů…
(red)

Poděkování za čtyřletou činnost
Sbor dobrovolných hasičů v Babicích nad Svitavou udělal za poslední čtyři roky velký kus
práce. Příkladnou činností a mnohdy za velkého osobního nasazení se členům sboru ve
spolupráci s vedením obce podařilo opravit požární zbrojnici, pořídit cisternu, dodávkový
a osobní automobil, přívěsy a motocykly.
Zásahová jednotka vlastní vybavení téměř na úrovni profesionálů. Je pochopitelně jen poněkud
starší, ale plně funkční. Důležitý a nový prvek do hasičské organizace přináší začínající ale už prosperující oddíl hasičů - juniorů. Tyto skutečnosti uvádím proto, že chci poděkovat všem hasičům za
ohromné množství práce ve volném čase, za pomoc v období záplav, při údržbě techniky, za pohotovost a příkladnou akceschopnost při ochraně životů a majetku, v neposlední řadě i za rozvoj organizace, která se stará o požární prevenci i o kulturu v obci. Poděkování patří vskutku všem a není
třeba jmenovitě uvádět jednotlivé členy. Společně vytvářejí dobrý a dělný tým, který je v tomto oboru
základem veškeré úspěšné činnosti.
Jednomu ze členů sboru je však třeba obzvláště poděkovat a to Petru Kheilovi za profesionální
a lidský přístup k vedení sboru dobrovolných hasičů.
(mm)
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SPORT
Hodnocení fotbalové sezóny 2005 – 2006
Dík těm, kteří o díky vesměs nestojí
Tato sezóna vstoupí do historie babické kopané počtem mužstev, kterých bylo pět jako ve známém
románu Karla Poláčka. Počet pěti mužstev znamená však na osm desítek aktivních hráčů.
Byla to náročná sezóna po stránce organizační, personální i finanční. Organizovat a řídit tolik
zápasů, zájezdů a řešit tolik průšvihů bylo skutečně velice náročné. Zejména financování oddílu znamenalo velkou honičku, zvláště, když k řádným a nemalým výdajům na provoz oddílu bylo zaplaceno
asi 60 000 Kč za projekt rekonstrukce hřiště, oplocení a renovaci sociálních zařízení.
Dovolte mně, abych touto cestou poděkoval všem našim stávajícím i potenciálním sponzorům za
finanční a ostatní dary a vyslovil přesvědčení, že nám budou nakloněni i v letech budoucích.

Jak si vedla jednotlivá mužstva?
Žáci, ačkoliv nejmenší - jak v oddílu, tak v soutěži - byli nejlepší. Jak v oddílu, tak v soutěži, což
přeloženo do češtiny z fotbalové mluvy znamená, že mladší žáci vyhráli svoji skupinu, vyhráli svoji
skupinu a obsadili 1. místo.
Systematická práce vedoucích a trenérů byla zhodnocena ve výsledcích obou žákovských družstev.
Starší žáci obsadili 2. místo. Oba žákovské celky předváděli pohlednou kopanou, okořeněnou
množstvím hezkých branek a z toho plynoucích vítězství. Nedělní dopoledne byla invazí rodičů, známých a fanoušků na fotbalové hřiště, kde bylo radost sledovat talentované benjamínky, jak řádí na
hřišti, zatím co někteří dospělí řádili u kiosku s občerstvením.
V žákovských mužstvech vyrůstá řada talentovaných chlapců a záleží na nich, na trenérech a vedení
oddílu, jak bude vývoj těchto našich nadějí dál pokračovat.
Dorostenci obsadili celkově 3. místo v desetičlenném pelotonu své soutěže. Také zde vyrůstá
řada fotbalistů, kteří mohou jít výkonnostně nahoru. Tato kategorie je pro vedoucí psychicky velice
náročná. S mládenci mlátí puberta, množství jiných zájmů a příležitostí silně konkurujících fotbalu.
Právě proto dík dorostencům a trenérům, že to zvládli.
V kategorii dospělých startovala dvě mužstva: A - mužstvo a B -mužstvo. Sestupná tendence umístění v soutěži pokračuje s přibývajícím věkem – čím dospělejší mužstvo, tím horší umístění. Družstva
mládeže, jak vyplývá z výše uvedených informací, stála na stupních vítězů.
A-mužstvo dospělých, vlajková loď babické kopané po tradičně spackané části jarní sezóny obsadilo místo čtvrté.
B-mužstvo podávalo výkony diametrálně odlišné. Vše záleželo, jak se hráči sešli a v jak silném
složení nastoupil soupeř. Přes všechny problémy bylo přihlášení rezervního mužstva do soutěže přínosem.
Sečteno a podtrženo chce se zvolat - Mladí bravo, dospělí přidat!
Na závěr malé zamyšlení. Solidní fungování fotbalového klubu bez peněz je nemožné. Některé
činnosti je nutné zaplatit. Je však mnoho práce, kterou odvedou členové oddílu bezplatně.
Sečení trávy, úklid hřiště a okolí, údržba, pořádání kulturních podniků. Dále to jsou mimosoutěžní
aktivity, pohárové turnaje, halové turnaje všech věkových kategorií, sběr železného šrotu a další.
Řada hráčů, funkcionářů, rodičů i příznivců jezdí na vlastní náklady k zápasům po celém okrese.
Rodiče některých žáků sponzorují různé turnaje i další aktivity svých ratolestí.
Bez těchto obětavých a nezištných lidí by fotbal v Babicích dobře nefungoval. Děkujeme jim všem
přesto, že většina o díky nestojí.
Josef Ševčík
předseda oddílu

23

p.f. 2007

Babické listy
Nepravidelná informační publikace určená všem občanům
obce Babice nad Svitavou.
Neprodejné.
Některé příspěvky byly redakčně upraveny a zkráceny.
Jaro - Zima 2006. Vyšlo 20. 12. 2006 nákladem 350 ks.
Vytiskl ADATisk technologií offset.
Foto na titulní i zadní straně: Richard Sklenařík
Fotografie bez uvedeného autora: archiv redakce.

Adresa redakce: Obecní úřad, Babice nad Svitavou 197, 664 01 pošta Bílovice nad Svitavou
http://www.babice-nad-svitavou.cz
e-mail: babicke.listy@atlas.cz

